
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จ ากดั 

ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 7 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

ทีมงานศึกษาและประชาสมัพนัธ ์: รายงาน 

 

 

 

การให้บรกิารด้านสนิเชื่อ 
1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกที่

ชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ ้นมาแล้ว                 
1 งวด ต้องมีเงินเหลือหลังจากกู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน กู้ได้
สามเท่าของเงินได้รายเดือนคงเหลือ ส่ง
ชำระคืนไม่เกิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี (เลือกวิธีการชำระเปน็
แบบคงต้น หรือแบบคงยอด) 

2. เงินกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่เป็นผู้ที่

โอนย้ายมาจากสหกรณ์ฯอื่น การกู้เงินทุกประเภทต้องมีเงินเหลือหลังจากกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของเงินได้รายเดือน กู้ได้สูงสุด 100 เท่าของเงินเดือน + ทุนเรือนหุ้น  แต่ไม่เกิน 3,000,000.00 
บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี (เลือกวิธีการชำระเป็นแบบคงต้น หรือแบบคงยอด) 
แบ่งเป็น 

 ➢ เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจำนองค้ำประกัน 

➢ เงินกู้สามัญโดยใช้หลักทรัพย์รัฐบาลค้ำประกัน 

➢ เงินกู้สามัญโดยใช้เงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ค้ำประกัน กรณีกู้ไม่เกินเงินฝากที่ตนเองมีอยู่ ไม่ต้อง              

มีหลักประกันอย่างอื่นอีก 

➢ เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน  

- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน 
- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน 
- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน  
- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
- วงเงินกู้หักด้วยทุนเรือนหุ้นแล้ว เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 6 คน  
     กรณีบุคคลค้ำประกันไม่เพียงพอ สมาชิกสามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจำนอง, หลักทรัพย์รัฐบาล 
และเงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ร่วมเป็นหลักประกันได้ 
     สมาชิกจะค้ำประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้ สมาชิกที่เป็นสามีภรรยาจะค้ำประกันเงินกู้ของ            
ผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันผู้กู้ได้ไมเ่กิน 6 คน 

 
➢ การส่งเงินงวดชำระหนี้ 
- ข้าราชการทุกสังกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 80 ปี 
- ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน             
ส่งไม่เกิน 200 งวด อายุไม่เกิน 80 ปี 
- ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน
ส่งไม่เกิน 180 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี 
- สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ลูกจ้างประจำสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ส่งไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 
60 ปี 
➢ เง ินกู ้สามัญ ซึ ่งคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดเป็น
โครงการเฉพาะเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามประกาศ 

 

การใช ้กรมธรรม์เป ็นหลักประกันให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ผู ้ก ู ้ย ินยอมทำประกันสินเชื ่อเพื ่อเป็น
หลักประกันเง ินก ู ้  โดยวงเง ินประกัน
สินเชื่อคำนวณจากเงินกู้หักด้วยทุนเรือน
หุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ และเงินสวัสดิการหรือเงิน
พึงได้จากสหกรณ์หรือหน่วยงานอื ่นที่
สมาชิกยินยอมให้สหกรณ์หรือหน่วยงาน
อื ่นหักชำระหนี ้เง ินกู ้ให้แก่สหกรณ์ได้ 
ส่วนต่างที ่เหลือผู ้ก ู ้ยินยอมทำประกัน
สินเชื่อกับบริษัทผู้รับประกันที่สหกรณ์
กำหนด ดังนี้ 
  
  

 

1. วงเงินกู้ เกิน 400,000 บาท ผู ้กู ้ต้องทำประกันสินเชื ่อกับบริษัท        
ผู้รับประกันที่สหกรณ์กำหนด 
2. กรมธรรม์ต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้
ยังคงมีภาระหนี้เงินกู ้กับสหกรณ์ และหากครบกำหนดระยะเวลาตาม
กรมธรรม์แล้วผู้กู้ยังไม่หมดภาระหนี้กับสหกรณ์ ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ต่อ
อายุกรมธรรม์กับบริษัทผู้รับประกันที่สหกรณ์กำหนดได้ทันทีและหากมี
เงินพึงได้ใด ๆ ที่พึงได้รับจากสหกรณ์ หรือผู้กู้ที ่ชำระหนี้แก่สหกรณ์            
ผู้กู้ยินยอมให้นำเงินดังกล่าวชำระค่าเบี้ยประกันได้ก่อนโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้กู้อีก และให้ถือหลักฐานการต่อกรมธรรม์และหลกัฐาน
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่สามารถเรียกร้องเอา
จากผู้กู้ได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราเดียวกันกับเงินกู้สามัญ 

 



 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายบุญลอย    เพียรมาก      ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          2. นายสมคิด             พานิชเกษม     กรรมการ    3. นายอนิรุธน์   รัตนทวี     กรรมการ  

     4. นายสมเจตน์    จันทร์เจริญ   กรรมการ            5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6.นายบรรจง     โลกมิตร   ที่ปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ            8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

 

      3. เงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่เป็นผู้ที่โอนย้ายมาจากสหกรณ์ฯอื่น ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของเงินได้รายเดือน มีหุ้นไม่น้อยกว่า 60,000.00 บาท ชำระคืนภายในอายุ 80 ปี แล้วแต่กรณี เว้นแต่การกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน              
เรือนหุ้นที่มีอยู่ และการกู้โดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 300 งวด (เลือกวิธีการชำระเป็น                
แบบคงต้น หรือแบบคงยอด) แบ่งเป็น   

     ➢ การกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน แต่ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท             

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี และหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันจะต้อง อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรเท่านั้น  โดยให้คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 3 คน เป็นผู้ประเมิน โดยอ้างอิงราคาของกรมที่ดิน และราคาซ้ือขายตามราคาตลาด 

     ➢ การกู้โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นค้ำประกัน สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในขณะนั้นแต่ไม่เกิน 

3,500,000.00 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อป ี

     ➢ การกู้โดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินฝากที่ตนมีอยู่ในขณะนั้น แต่ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท โดยไม่ต้อง

มีหลักค้ำประกันอื่น คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อป ี
 

 

    ➢ เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอกู้ 

   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  1. สลิปเงินเดือน/สมาชิกบำนาญใช้สำเนาสมุดฝากธนาคารที่มีรายการเงินเดือนหรือสเตทเม้นเดือนล่าสุด 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการผู้ขอกู้ และผู้รับเงิน (กรณีมอบอำนาจ) 

   เงินกู้สามัญ 

 1. สลิปเงินเดือน/สมาชิกบำนาญใช้สำเนาสมุดฝากธนาคารที่มีรายการเงินเดือนหรือสเตทเม้นเดือนล่าสุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอกู้/ผู้ค้ำประกัน 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้/ผู้ค้ำประกัน 
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 

   เงินกู้พิเศษ 

  1. สลิปเงินเดือน/สมาชิกบำนาญใช้สำเนาสมุดฝากธนาคารที่มีรายการเงินเดือนหรือสเตทเม้นเดือนล่าสุด 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอกู้/เจ้าของหลักทรัพย์ และเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน) 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้/เจ้าของหลักทรัพย์ และเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน) 
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ 
     สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส/สำเนาทะเบียนสมรส (หลักฐานคู่สมรสใช้ในการจดจำนอง) 
  5. โฉนดตัวจริง พร้อมหนังสือประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน 
  6. ภาพถ่ายบ้าน กรณีใช้หลักทรัพย์ท่ีมีบ้านค้ำประกัน  
  7. สมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน) 

 

อ่านก่อนกู้ ดูก่อนยื่น 


